REGULAMIN KONKURSU
„Interaktywna mapa inwestycyjna za ZŁOTÓWKĘ”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Konkurs nosi nazwę „Interaktywna mapa inwestycyjna za
ZŁOTÓWKĘ”

2.

Organizatorami Konkursu jest NewsMap Sp. z o.o., z siedzibą w
00-372 Warszawa ul. Foksal 18 NIP: 5272782166

3.

Konkurs trwa od 27 czerwca 2022 r. do 15 lipca 2022 r.
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.

Uczestnikiem Konkursu jest Jednostka Samorządu Terytorialnego,
zwana dalej Uczestnikiem.

2.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie
następujących wymagań:

a)
przygotowanie zdjęć wybranego miejsca na terenie Jednostki
Samorządu Terytorialnego przed i po wykonaniu dowolnej inwestycji
podczas obecnej kadencji samorządu (lata 2018-2023) wraz z dołączeniem
krótkiego opisu do maksymalnie 500 znaków (zzs). Uczestnik Konkursu
może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia wybranego miejsca przed inwestycją
oraz 3 zdjęcia po wykonanej inwestycji;
b)
zdjęcia wraz z krótkim opisem inwestycji należy przesłać w dniach
trwania konkursu określonego w § 1 pkt 3 na adres e-mail
kontakt@newsmap.pl. Zdjęcia i opisy można przesłać bezpośrednio na
wskazany adres e-mail, bądź za pomocą platformy wetransfer.com ze
wskazaniem adresu kontakt@newsmap.pl;
c) przesłanie materiałów konkursowych wraz z adnotacją w e-mailu
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych materiałów w celach
konkursowych.”.

§3
NAGRODY
1.

Nagrodą Główną w konkursie jest:

a)
Usługa stworzenia mapy interaktywnej przedstawiającej
inwestycje na terenie Jednostki Samorządu Terytorialnego w latach
2018-2022 za 1 zł netto;
b)
Organizator wyłoni 5 zwycięskich Jednostek Samorządu
Terytorialnego („Laureat Nagrody Głównej Konkursu”), które otrzymają
usługę określoną w § 3 pkt 1 lit. a;
2.

Pozostałymi Nagrodami dla laureatów Konkursu są:

a) 10 voucherów z rabatem 50% na realizację interaktywnej mapy
inwestycyjnej Jednostki Samorządu Terytorialnego w latach 2018-2022 do
końca 2022 r.;
b) 25 voucherów z rabatem 20% na realizację interaktywnej mapy
inwestycyjnej Jednostki Samorządu Terytorialnego w latach 2018-2022 do
końca 2022 r.;
c) każdy z pozostałych Uczestników, który weźmie udział w konkursie
i spełnią warunki i zasady uczestnictwa w konkursie, zostanie nagrodzony
jako Laureat Konkursu 10% rabatem na realizację interaktywnej mapy
inwestycyjnej Jednostki Samorządu Terytorialnego w latach 2018-2022
do końca 2022 r.;
3.
Poprzez realizację do końca 2022 r., Organizator rozumie podpisanie
umowy na usługę wraz z przyznanym rabatem do dnia 31 grudnia 2022 r.
4.
Organizator do wzięcia udziału w konkursie zaprosi maksymalnie 50
wytypowanych Jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu całego kraju.
Dodatkowo z własnej inicjatywy do konkursu może się zgłosić
maksymalnie 50 Jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu całego
kraju. W tym wypadku decyduje kolejność zgłoszeń.
§4
KRYTERIA KONKURSU I PRZYZNANIE NAGRÓD
1.
W dniach 18-22 lipca 2022 r. nastąpi ocena i wybór laureatów
Konkursu.

2.
Kryteriami przyznania nagród będzie ocena komisji konkursowej,
składającej się z zespołu ewaluacyjnego wyznaczonego przez Organizatora
Konkursu. Ocena przesłanych materiałów będzie podlegała ocenie
zgodnie z poniższym systemem wagowym:
 50 % - jakość zagospodarowania terenu dzięki wykonanej inwestycji,
 30% - innowacyjność inwestycji,
 20 % - dostępność dla mieszkańców.
3.
W dniu 25 lipca 2022 r. drogą mailową zostanie przesłana informacja
o rozstrzygnięciu Konkursu. Każdy z Uczestników otrzyma informacje o
przyznanej nagrodzie.
4.
Umowa na realizację Nagrody Głównej musi zostać podpisana do 31
sierpnia br. ze startem realizacji do 30 września 2022 r. w celu realizacji
Nagrody Głównej.
5.
Umowy na realizację voucherów (Pozostałych Nagród) muszą zostać
podpisane do 31 grudnia 2022 r.
§5
SPECYFIKACJA NAGRODY
1.
Nagrodą główną oraz przedmiotem udzielenia rabatu w ramach
vouchera jest usługa stworzenia interaktywnej mapy inwestycyjnej dla
Jednostki Samorządu Terytorialnego, prezentującej wykonane, bieżące i
planowane inwestycje w latach 2018-2023.
2.

Mapa interaktywna zawierać będzie:
a) podział administracyjny Jednostki Samorządu Terytorialnego wraz z
kolorowymi
znacznikami
z
informacjami
tekstowymi
i
multimedialnymi (zdjęcia/pokaz slajdów/video) dt. inwestycji w
określonej lokalizacji;
b) panel filtrowania danych złożony z kategorii oraz podkategorii (np.
rodzaj, wartość czy rok wykonania inwestycji);
c) logotypy/herby Jednostki Samorządu Terytorialnego.

3.
Mapa interaktywna zostanie przygotowana do wdrożenia na stronę
internetową Jednostki Samorządu Terytorialnego za pomocą kodu html z

najwyższą starannością przy wykorzystaniu autorskiego oprogramowania
przygotowanego przez Organizatora Konkursu.
4.
Laureat Konkursu podczas realizacji Nagrody będzie mógł zgłosić
uwagi co do zawartości mapy interaktywnej oraz grafiki, znaczników na
mapie, które zostaną dostosowane nieodpłatnie w ramach przyznanej
Nagrody.
5.
Przygotowanie
materiałów
odnośnie
inwestycji
(opisów,
multimediów) do implementacji na mapę interaktywną będzie po stronie
Laureata Konkursu.
6.
Regularna cena wykonania interaktywnej mapy inwestycyjnej
Jednostki Samorządu Terytorialnego, zawierającej 100 znaczników to 6 000
zł netto. Od tej kwoty naliczony zostanie rabat dla poszczególnych
Laureatów Konkursu (z pominięciem Laureatów Nagrody Głównej).
7.
W przypadku mniejszej lub większej ilości znaczników cena
regularna może ulec zmianie.
8.
Laureaci Konkursu otrzymają bezpłatne wsparcie techniczne i
hostingowe po wykonaniu i oddaniu interaktywnej mapy.
9.
Interaktywną mapę inwestycyjną będzie można rozwijać i
rozbudowywać w kolejnych latach na podstawie odrębnej Umowy z
Organizatorem Konkursu.

§6
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1.
Podanie przez osobę reprezentującą Uczestnika Konkursu
prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu
służbowego konta poczty elektronicznej, służbowego numeru telefonu
kontaktowego, zajmowanego stanowiska.
2.
Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik
wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych
przez Organizatorów.

3.
Podawania dostępu do treści danych, ich poprawianie oraz kontrola
ich przetwarzania jest dobrowolne.

4.
Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizator
Organizatorów
Informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną; w tym celu udostępnia adr
adres
es poczty elektronicznej.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Udział Uczestnika w konkursie oznacza akceptację Regulaminu
Regulaminu.

2.
Dane teleadresowe będą przetwarzane w celach organizacji
Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania, odbioru . Dane
osobowe Uczestników Konkursu zostaną wykorzystywane zgodnie z
warunkami określonymi ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 1
101 poz. 926).
Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu. Uczestnik
ma pełne prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania.
3.
W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
ilnego oraz ustawy o ochronie danych
osobowych.

